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kuitenkin lautakuntien lukumäärää oli supistettu 9*stä 5ieen, saattoi tapah-
tua, ettei kokouksissa aina ollut saapuvilla neljää puheenjohtajaa, jolloin 
neuvottelukunta ei ollut päätösvaltainen. Tämän vuoksi ehdotettiin johtosään-
töä muutettavaksi siten, että riittäisi, jos puheenjohtajista kaksi kerral-
laan oli saapuvilla kokouksissa. Kaupunginvaltuusto päättikin muuttaa huoneen-
vuokralautakuntien johtosäännön 12 §:n 3.momentin seuraavan sisältöiseksi: 
Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi puheenjohtajaa sekä 
kaksi vuokralaisten ja kaksi vuokranantajien edustajaa on kokouksessa saapu-
villa (14.2. 98 §). 
98 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että huhtikuun 1 pistä suoritettaisiin huoneen-
vuokralautakuntien yhteiselle puheenjohtajalle 110 000 mk:n suuruinen vuosi-
palkkio, jolloin hänelle ei suoritettaisi eri palkkiota osallistumisesta kes-
kuslautakunnan ja neuvottelukunnan kokouksiin, sekä muiden paitsi I vakinai-
sen huoneenvuokralautakunnan puheenjohtajille 2 000 mk ja jäsenille 1 200 mk 
kokoukselta. Osallistumisesta keskuslautakunnan ja neuvottelukunnan kokouk-
seen suoritettaisiin jäsenille 1 000 mk:n suuruinen palkkio kokoukselta ja 
puheenjohtajana toimiessaan varapuheenjohtajalle 1 700 mk:n suuruinen palkkio 
(30.5. 359 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti valita I vakinaisen huoneenvuokralautakunnan pu-
heenjohtajan virkaan 8 hakijasta.toimen silloisen virkaa tekevän hoitajan, 
varatuomari J-E.V. Kuhlefeltin (31.1. 40 §). 

Huoneenvuokralautakuntien v:n 1950 määrärahoja Palkkiot sallittiin ylittää 
260 825 mk (7.3. 190 §). 

Holhouslautakunta. Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa huhtikuun 25 p:nä te-
kemäänsä, kaupungin luottamusmiesten palkkiosäännön uusimista koskevaa päätös-
tään siten, että mainittu sopimus ulotettiin koskemaan myöskin holhouslauta-
kuntaa, jolloin ko. sopimuksen 1 §:n seuraavansisältöisestä 2.momentista: 
"Tämä sääntö ei koske holhouslautakunnan eikä huoneenvuokralautakuntien pu-
heenjohtajia ja jäseniä." poistettiin sanat "holhouslautakunnan eikä"; edel-
leen päätti valtuusto oikeuttaa holhouslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet 
kertomusvuoden alusta lukien saamaan palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot 
huomioon ottaen, että holhouslautakunnan puheenjohtajalle suoritetaan kokous-
palkkiota vastaava määrä myös hänen kokousten väliajalla pitämistään vastaan-
otoista (12.9. 578 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti esittää raastuvanoikeudelle, että holhouslauta-
kunnan puheenjohtajaksi kalenterivuosien 195 2-1955 ajaksi määrättäisiin lau-
takunnan nykyinen puheenjohtaja, korkeimman oikeuden entinen presidentti 
0. Möller (28.11. 765 §). 

4. Palotointa koskevat asiat 

Palolaitoksen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa heinäkuun 1 
p:stä alkaen 31.palkkaluokkaan kuuluvan palolaitoksen toimiston, toimistonhoi-
tajan viran ja kaksi 26.palkkaluokkaan kuuluvaa kanslistin virkaa; mainittu-
jen virkojen tilalle perustettiin samasta ajankohdasta lähtien 36.palkkaluok-
kaan ja IV kielitaitoluokkaan kuuluva talouspäällikön virka, 26.palkkaluokkaan 
kuuluvat kirjanpitäjän ja kirjaajan virat; samalla valtuusto oikeutti palolau-
takunnan ylittämään kertomusvuoden talousarvion ao. tilillä olevaa määrärahaa' 
enintään 48 960 mk (13.6. 404 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti tammikuun 1 p:stä 1952 lakkauttaa 15 palomiehen 
virkaa, jotka kuuluivat 21.palkkaluokkaan sekä perustaa samasta ajankohdasta 
lähtien vastaavan määrän 22.palkkaluokkaan kuuluvia vanhemman palomiehen vir— 
koja (28.11. 766 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti palolautakunnan radiolaitteiden hankkimisesta 
pääpaloasemalle aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi enintään 660 000 mk ylit-
tämään kertomusvuoden talousarvion ao. kaluston hankintatilillä olevaa määrä-
rahaa (13.6. 422 §). 

Palolaitoksen erinäisiä v:n 1950 määrärahoja sallittiin ylittää yhteensä 
528 254 mk (14.2. 141 §). 

Kaupunginvaltuusto oikeutti palolautakunnan ylittämään enintään 400 000 mk 
kertomusvuoden lisätalousarvion ao. kaiustonhankinta-tilillä olevaa määrära-
haa kahden sairaankuljetusauton hankkimista varten (28.11. 794 §). 
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Tontin luovuttaminen Herttoniemen palovartioasemaa varten. Kaupunginval-
tuusto päätti, että asemakaavaosaston piirustukseen nro 3153 merkitty, noin 
2 600 m^:n suuruinen alue. Viikintien ja Porvoontien risteyksestä noin 200 m 
luoteeseen luovutettaisiin Herttoniemen palovartioasemaa varten heinäkuun 1 
pistä alkaen toistaiseksi 20 800 mk:n tilitysvuokrasta vuodelta. Edelleen val-
tuusto päätti oikeuttaa palolautakunnan ko. vuokran suorittamista varten 
10 400 mk ylittämään kertomusvuoden talousarvion ao, vuokratilille merkittyä 
määrärahaa sekä yleisten töiden lautakunnan ylittämään kiinteistöjen pääluo-
kan talo-osaston tilillä Palolaitoksen rakennukset olevaa määrärahaa 3 091 000 
mk (13.6. 421 §). 

Liitosalueen palotoimi. Vtn Lohikiven ym. aloite liitosalueen paloturval-
lisuuden tehostamisesta päätettiin lähettää kaupunginhallituksen valmistel-
tavaksi (10.10. 684 §). 

Alueen vuokraaminen Pakinkylän vapaaehtoiselle palokunnalle Pakilan palo-
kunnantalon rakentamista varten (ks. s. 

Lainan myöntäminen Puistolan vapaaehtoiselle palokunnalle paloasemaraken-
nuksen rakentamista varten (ks. s. 15). 

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 

Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto. Kaupunginvaltuusto päätti, hy-
väksyen periaatteessa terveydenhoidontarkastajan laatiman suunnitelman koti-
sairaanhoidon järjestämiseksi, toteuttaa sen pääasiassa ehdotuksen mukaises-
ti, kuitenkin siten muutettuna, että kotisairaanhoitoa annettaisiin maksutta 
varattomille, kun taas vähävaraiset maksaisivat 75 mk ja muut 150 mk alkaval-
ta tunnilta, sekä että potilaan varallisuuden ensisijaisesti arvostelisi ao. 
sairaanhoitaja; edelleen valtuusto oikeutti kaupunginhallituksen, osoittaen 
tarvittavat varat käyttövaroistaan, niitä tarvittaessa enintään 2 milj. mk 
ylittäen, jo kertomusvuonna toimeenpanemaan kotisairaanhoidon ja maksamaan 
tällöin tilapäisesti palkattaville, kenttätyötä suorittaville sairaanhoita-
jille 24•palkkaluokan a toimistoapulaiselle 21.palkkaluokan mukaisen palkan; 
sekä että kodinhoitajia ia kotisairaanhoitajia varten perustettaisiin yhtei-
nen toimisto (14.2. 125 §; khn mtö n:o 2). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että kotisairaanhoitajien vastaanotolta perit-
täisiin 50.mkm suuruinen maksu mailta paitsi varattomilta potilailta, joil-
le vastaanotto olisi maksuton (25.4. -278 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa terveydenhoitolautakunnan kanslian 
12.palkkaluokkaan kuuluvan siivoojan viran tammikuun 1 p:s<feä* 1952 alkaen, 
jolloin siivouksessa siirryttäisiin tuntityöjärjestelmään (26.9. 612 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti perustaa tammikuun 1 p:stä 1952 lukien seuraa-
vat 25.palkkaluokkaan kuuluvat virat: l) kolme terveyssisaren virkaa, joista 
yhden Länsi-Pakilan II piiriin, yhden Malmin III piiriin ja yhden Tapanilan 
II piiriin sekä 2) kaksi kaupunginkätilön virkaa, joista yhden Toukolan-Kum-
pulan piiriin ja yhden Munkkiniemen piiriin (29.o. 522 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti, että (Töölön aluetta varteö.perustettaisiin tam-
mikuun 1 p:stä 1952 lukien yksi 25.palkkaluokkaan kuuluva uusi aluehoitajan 
virka, koska Töölön ja Munkkiniemen käsittävä toimipiiri oli liian laaja yh-
den aluehoitajan valvottavaksi (29.8. 523 §)· 

Avoinna olleeseen IX kaupunginlääkärin virkaan valitsi valtuusto 5 haki-
jasta lääketieteen lisensiaatti E.G. Backmanin (13.6. 403,§). Sen jälkeen 
kun tohtori Backman oli ilmoittanut peruuttavansa hakemuksensa syystä, että 
hänen ei ollut onnistunut saada asuntoa Helsingistä, ehdotti kaupunginhalli-
tus, että ko. virkaan valittaisiin entisistä hakijoista lääketieteen lisen-
siaatti A.J. Anttila, mutta valtuusto palautti asian kaupunginhallitukseen 
viran uudelleen haettavaksi julistamista varten (14.11. 724 §). 

Kaupunginvaltuusto päätti korottaa aluelääkäreiden palkkiot vähävaraisten 
hoidosta 200 mk:sta 300 mk:aan.ensimmäiseltä kotikäyiiniltä ja kultakin seu-
raavalta saman taudin aiheuttamalta käynniltä 100 mk:sta 150 -mk:aan sekä oman 
lääkemääräyksen uusimisesta 30 mk: s ta 50 mk:aan. Samoin korotettiin aluelää-
käreiden palkkiot päivällä tehdystä kotikäynnistä varattoman pötilaan luokse 
30Q mk:sta 500 mk:aan ja yökäynnistä 600 mk:sta 8.00 mk;aan. Edelleen päätet-
tiin, että niille aluelääkäreille, joille kaupunki ei ollut järjestänyt vas-


